
Raadsvergadering 13 juli en 14 juli 2009 
 
Locatie :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :19.30 uur 
 
 
 
Agenda: 
 
19.30 uur 1. Opening 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 
 
3. Inspreken 
Inspreken is uitsluitend bedoeld voor nieuwe insprekers en nieuwe 
argumenten. Aanmelden bij de griffie telefoon (071) 54 54 821, email 
griffie@leiderdorp.nl
 

 
20.00 uur 4. Benoeming commissielid  

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09087 en 09088 
 
 
5. Vragenronde 
 
 
6. Begrotingswijziging 1 tot en met 4 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09075 en 09076/78/80/82 
Vragen aan de raad: 

• Begrotingswijziging 1 collegestandpunt begrotingsraad 2009 vast te 
stellen; 

• Begrotingswijziging 2 structurele effecten van de najaarsnota 2008 
vast te stellen; 

• Begrotingswijziging 3 verwerking subsidieprogramma 2009 en 
opleidingsplan 2009 vast te stellen; 

• Begrotingswijziging 4 verwerking verschillende saldo neutrale 
wijzigingen vast te stellen. 

 
 
7. Voorjaarsnota en begrotingswijziging 5 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09083 en 09084 
In de voorjaarsnota worden over de eerste vier maanden van het jaar de 
afwijkingen op de programmabegroting gerapporteerd, zowel financieel als 
beleidsmatig. Vragen aan de raad zijn kennis te nemen van de 
Voorjaarsnota en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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8. Financiële Kadernota 2010-2013 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09085 en 09086 
Binnen de planning & control cyclus neemt de financiële kadernota een 
belangrijke plaats in. Vragen aan de raad zijn kennis te nemen van de 
Kadernota en kaders voor het opstellen van de begroting 2010-2013 aan te 
geven.  
 
 
9. Krediet inrichtingsconcept nieuwe gemeentehuis 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09089 en 09090 
De vraag aan de raad is om € 750.000 beschikbaar te stellen voor 
realisatie en implementatie van een inrichtingsconcept voor het nieuwe 
gemeentehuis.  
 
 
10. Shared Service Center Leidse Regio 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 09091 en 09092 
Op 10 juni 2008 hebben de colleges van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 
Zoeterwoude een convenant ondertekend om te komen tot samenwerking 
op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Dit convenant was het startpunt 
voor de uitwerking van een bedrijfsplan. Als opmaat naar dat bedrijfsplan 
krijgt de raad nu een Business Case+ voorgelegd, waarin een doorkijk 
wordt gegeven naar de haalbaarheid van een SSC. Aan de deelnemende 
gemeenten wordt een financiële bijdrage gevraagd t.b.v. het verdere 
implementatietraject. Uit onderzoek naar de juridische vormen voor het 
SSC blijkt dat de Gemeenschappelijke Regeling de meest geschikte vorm 
voor het SSC is. Concrete vraag aan de raad van Leiderdorp is om € 
1.079.650,- beschikbaar te stellen zodat het implementatietraject verder 
kan gaan en dit te regelen bij algemene begrotingswijziging. 
 
 
Schorsing tot 14 juli 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Raadsvergadering 14 juli  2009 

 
Locatie :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :19.30 uur 
 
 
 
Agenda: 
 
19.30 uur heropening 

 
 
11. Inspreken 
Inspreken is uitsluitend bedoeld voor nieuwe insprekers en nieuwe 
argumenten. Aanmelden bij de griffie telefoon (071) 54 54 821, email 
griffie@leiderdorp.nl
 
 

20.00 uur 12. IVVP 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09093 en 09094 

                    De vragen aan de raad zijn: 
• in te stemmen met het IVVP 2009; 
• definitieve besluitvorming over de realisatie van Ringweg Oost 

plaats te laten vinden nadat zekerheid is verkregen over 
randvoorwaarden, risico’s en financiële dekking; 

• in te stemmen met de los van Ringweg Oost uit te voeren 
maatregelen van het maatregelenpakket genoemd in bijlage 3. 
Definitieve besluitvorming over de verschillende maatregelen vindt 
separaat plaats, inclusief de daarvoor benodigde financiële dekking 

 
 
13. Verplaatsing tennispark De Munnik naar sportpark de Bloemerd 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09095 en 09096 
Na uitgebreid onderzoek is besloten om de realisatie van het tennispark op 
de Kleine Zandput niet door te zetten en te zoeken naar een ruimtelijk en 
financieel alternatief.  
Vraag aan de raad is een keuze te maken tussen de twee 
oplossingsrichtingen: 
1) Tennispark behouden op de huidige locatie; 
2) Tennispark verplaatsen naar de Bloemerd. 
 
 
14. Onteigening Pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09097 en 09098 

  Vragen aan de raad:  
• De tegen de voorgenomen onteigening ingediende zienswijzen wel 

ontvankelijk maar ongegrond te verklaren; 
• Besluiten tot onteigening van de in het onteigeningsplan genoemde 

percelen grond; 
• Besluiten zonodig over te gaan tot gerechtelijk procederen c.q 

benoeming van een derde tot opneming door deskundigen. 
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15. Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2009  
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09099 en 09100 
Als gevolg van een wetswijziging zijn gemeenten genoodzaakt om hun 
verordening op een aantal punten te wijzigen. De vraag aan de raad is in te 
stemmen met de gewijzigde verordening. 
 
 
16. Wijziging verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 
2007 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09073 en 09074 
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met de uitbreiding van het aantal 
leden van de Commissie bezwaar- en beroepschriften van acht naar tien 
leden en daartoe de Verordening Commissie bezwaar- en beroepschriften 
te wijzigen.  

 
 
17. Actualisering verordening toeristenbelasting en aanpassing 
tarief 2010 + vaststelling tarief 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09103 en 09104 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen zodat hotels in 
staat zijn de juiste tarieven voor 2010 te publiceren. 

 
 
18 . Financieringsvoorstel gemaakte en toekomstige kosten 
inrichting Boterhuispolder en Polder Achthoven 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09105 en 09106 
De vraag aan de raad is een gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van 
de plannen Boterhuispolder en Polder Achthoven te reserveren en de 
kosten voor de planvoorbereiding Boterhuispolder te dekken. 

 
19. Verzoek samenvoegen programmmaraden 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr.09107 en 09108 
In de mediawet is de verplichting opgenomen om in elke gemeente waar 
een omroepnetwerk aanwezig is een programmaraad in te stellen. De 
vraag aan de raad is niet akkoord te gaan met het voorstel van Ziggo om 
de Programmaraad Rijnland Bollenstreek samen te voegen met de 
Programmaraad Karper. 
 
20. Notulen van de vergadering van 8 juni 2009 en lijst van 
toezeggingen. 

 
 

21. Ingekomen stukken en mededelingen  
 
 

22.  Sluiting 
 

Leiderdorp, 2 juli 2009 
De voorzitter van de raad, 

 
 

M. Zonnevylle 
 
 


